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ONTWIKKELINGEN
TRW demonstreert nieuwste veiligheidstechniek

Werken aan veiliger auto’s

Remmen, sturen, de inzit-

tenden beschermen en het

voertuig op de weg houden,

TRW kan het allemaal. Maar

hoe weten autofabrikanten

dat? Simpel, TRW huurt een

testcircuit, stuurt er zijn

beste ingenieurs en een

reeks demonstratieauto’s

naartoe en nodigt de fabri-

kanten uit om te komen

testen. AMT testte mee.

Frankrijk, Mortefontaine. Het einde van de och-
tend van de derde dag. Dag 1 en 2 waren voor de
ontwikkelaars van Renault en PSA. De vooral
heren en een enkele dame van Fiat nemen nu
afscheid. Ze hebben kennis gemaakt met de
nieuwste productontwikkelingen van toeleve-
rancier TRW. Die zitten verborgen in 30 testau-
to’s, 29 uit de eigen onderzoeksvloot en één
huurauto. Die laatste, een Citroën C5, ontbrak
in de TRW-testvloot. Maar PSA ontvangen zon-
der C5, die standaard stuurt met de elektrisch
aangedreven hydraulische TRW-bekrachtiging,
was ondenkbaar. Dus half Europa afgebeld en
net op tijd succes. Een kleine Duitse verhuurder
had een C5 beschikbaar.
De C5 is in nog een opzicht een uitzondering.
Onder de andere demonstratie-auto’s bevinden
zich slechts enkele ongewijzigde productiemo-
dellen. De rest is allemaal aangepast met
nieuwe en bestaande systemen van TRW.

Intelligente veiligheid
Om wat voor TRW-systemen gaat het? “Wij verko-
pen veiligheid”, zegt topman Peter Lake. “Meer
precies: intelligente veiligheid”. Lake doelt op de
‘ogen en oren’ van de auto, de sensoren die stabi-
lity control, lane assist, adaptieve cruise control,
pre crash en vele andere systemen mogelijk
maken. Maar hij doelt ook op de actuatoren, de
spieren van al die systemen, die daadwerkelijk
de stuurcorrecties, remingrepen en andere acties
moeten uitvoeren. Op beide terreinen is TRW
een belangrijke leverancier voor de auto-indus-
trie. Zo belangrijk zelfs, dat auto’s zonder onder-
delen van TRW vrijwel niet te koop zijn.
In de komende tijd gaan de ingenieurs van Re-
nault, PSA en Fiat nadenken over de eisen die ze
aan TRW-systemen zouden moeten stellen voor
die geschikt zijn voor hun huidige of toekom-
stige voertuigen. Zijn ze zover, dan werkt TRW
een concreet technisch voorstel uit. Valt dat in

de smaak, dan komt er ook een commercieel
voorstel.
Kortom, als we vandaag willen weten welke veilig-
heidssystemen de auto’s van morgen herbergen,
moeten we vandaag bij TRW zijn. Waren we er
gisteren geweest dan hadden we toen al kennis
kunnen maken met het TRW-Lane Guide-systeem
dat elders in deze AMT zijn debuut maakt in de
nieuwe Lancia Delta. Nu keken we met speciale
aandacht naar de techniek die onmerkbaar rege-
neratief remmen mogelijk maakt, naar de ont-
wikkelingen in elektronische stuurbekrachtiging,
naar actieve veiligheidsgordels en, omdat ze na
Amerika straks ook bij ons verplicht worden, naar
bandenspanningcontrolesystemen.
Voor welke systemen de mensen van Renault, PSA
en Fiat de meeste belangstelling hadden? Dat
merken we in de komende jaren. �

Erwin den Hoed

Innoveren met
TRW

In de auto van de toekomst krijgt de bestuurder volop ondersteuning bij de vele rijtaken. De technische in-
novaties, waar toeleveranciers als TRW aan werken, kunnen het aantal verkeersslachtoffers belangrijk te-
rugdringen. Daarnaast wordt grote vooruitgang geboekt op het gebied van comfort en brandstofverbruik.
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Elektrische stuurbekrachtiging
kennen we al een tijdje. Meestal
zit het op wat kleinere auto’s uit
het B-segment, en meestal reage-
ren autojournalisten niet enthou-
siast. “Gevoelloze besturing”, of:
“Geen contact met de weg”,
schrijven ze veelal in hun intro-
ductieverhaal over auto’s met
zo’n stuurhulp. “Probeer dit
maar eens”, zegt TRW-stuurbe-
krachtigingspecialist Benoit
Wacke. Hij wijst op een Renault
Clio III. Wow, dat stuurt! In snelle
bochten communiceert het stuur
perfect met het asfalt van Morte-
fontaine en toch stuurt de auto
comfortabel licht op parkeersnel-
heid. Maar dit
is geen

Zware suv’s en bestellers eisen nog
steeds hydraulische bekrachtiging.
Maar met een elektrische pomp blijft
ook dan het verbruiksvoordeel intact.

Elektrische stuurbekrachtiging
verdringt hydrauliek

Ideale oplossing, maar helaas
niet altijd mogelijk: elektrische
stuurbekrachtiging op de stuur-
kolom.

dan niet op de stuurkolom.
Wacke: “In deze Citroën C4 Pi-
casso gebruiken we een elektri-
sche bekrachtiging die via een
riemaandrijving maximaal 600
Watt rechtstreeks op de tandheu-
gel zet.”
Naast het voordeel van het gro-
tere vermogen heeft bekrachti-
ging op de tandheugel ook een
nadeel: “De ‘elementen’ hebben
vrije toegang tot die plaats. De
eisen aan het huis zijn dus
hoger.”

Elektro-hydraulisch
Ook bij nog zwaardere auto’s
willen de fabrikanten elektroni-
sche bekrachtiging. En ook dat
kan. Althans, gedeeltelijk.
Wacke: “Bij nog zwaardere auto’s
zou puur elektrische stuurbe-
krachtiging teveel vragen van de
12 V installatie”. Vandaar: elek-
trische pomp, hydraulische be-
krachtiging. Voor de puristen
geeft die constructie nog steeds

het ‘hydraulische stuurgevoel’.
“Maar omdat de pomp alleen
draait als er ondersteuning nodig
is spaart dat tussen de 0,1 en 0,3
liter brandstof per 100 km”, weet
Wacke.
Natuurlijk heeft dit EPHS-systeem
(Electrically Powered Hydraulic
Steering) ook een nadeel: “Door
de pomp in te schakelen draai je
nog niet aan het stuur, dat maakt
een parkeerassistentie lastiger”.
TRW levert EPHS in serie op de
Citroëns C5 en C4 Picasso, op de
Peugeot 308 en de Fords S-Max
en Galaxy. Met die auto’s is nog
niet het maximaal mogelijke uit
EPHS gehaald: “Voor grote suv’s
en bestellers hebben we een
EPHS ontwikkeld met 1000 Watt
pomp. Die is toereikend voor
voertuigen met maximaal 1800
kg op de vooras”.
Dus beproeven we even later een
grote Mercedes Sprinter met
elektrisch hydraulische stuurbe-
krachtiging. Stuurt perfect! �

Zwaardere auto’s eisen meer stuur-
kracht. Elektrische bekrachtiging op
de stuurkolom volstaat dan niet
meer. Elektrische bekrachtiging
rechtstreeks op de tandheugel wel.

elektronische stuurbekrachtiging,
toch? “Zeker wel”, zegt Wacke.
“Het 470 Watt elektromotortje
zet een koppel van maximaal 53
Nm rechtstreeks op de stuurko-
lom. Het voordeel van elektroni-
sche stuurbekrachtiging is dat je
de stuurkarakteristiek juist heel
nauwgezet kunt tunen.”
“Probeer nu die maar”, gaat hij
verder. Het betreft een Nissan
Note. De auto stuurt volkomen
gevoelloos. Ongelooflijk, deze
auto staat toch op hetzelfde plat-
form als de Clio? Hoe kunnen
beide auto’s dan zo volkomen
anders sturen? “Tuning van de
elektrische stuurbekrachtiging”,
verklaart Wacke. “Dit is de
‘power of the software’. Voor
deze test hebben we de uitersten
opgezocht. Clio’s en Notes uit de
showroom hebben een heel an-
dere bekrachtigingskarakteris-
tiek, maar zo krijg je een indruk
van de mogelijkheden.”
Wat die mogelijkheden betreft,

die beperken zich niet
meer tot auto’s uit het

B-segment. Elektro-
nische bekrachti-
ging spaart

brandstof, maakt
pomp, slangen en vloei-

stof van de hydrauliek
overbodig én het maakt
integratie met systemen
als lane departure war-
ning, park assist en vehi-
cle stability control

mogelijk. Dus zien au-
tofabrikanten deze
techniek ook graag
terug op grotere
modellen. Dat
kan. Maar

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



ONTWIKKELINGEN
TRW demonstreert nieuwste veiligheidstechniek

En de bestuurder van de Chevro-
let Tahoe? Die remt gewoon en
merkt niets.

Hybride voor beginners
Oke, dat is helemaal voor elkaar.
Maar wat nu als je als autofabri-
kant een bestaand model met mi-
nimale inspanning wilt ombou-
wen naar een hybride-aandrij-
ving? Dan wil je gewoon je be-
staande hoofdremcilinder (even-
tueel met vacuümbekrachtiging)
houden en liefst ook je bestaande
ESC- of zo u wilt ESP-unit. Ook
dat kan, toont TRW op een om-
gebouwde VW Passat. In deze
auto dus geen brake by wire,

maar een hydraulische remsimu-
latorunit tussen hoofdremcilinder
en ESC-unit die met het simula-
torsignaal overweg kan.
De demo-Passat is overigens hele-
maal geen hybride. Om het rege-
neratief remmen te simuleren
heeft de auto op beide voorwie-
len een extra remklauw gekre-
gen. Op het computerscherm in
de auto tonen grafiekjes continu
het remvermogen van de stan-
daardremmen en dat van de
extra remklauwen. Het remaan-
deel van die imitatie elektrische
rem wisselt voortdurend. Maar
uiteraard merk je daar niets van
aan het rempedaal. �

Onder, de hoofdremcilinder inclu-
sief pedaalwegsensor van de

Chevrolet Tahoe two-mode
hybrid. Boven, de hydraulische

controle-unit inclusief simulator,
opvoerklep en dumpkleppen.Onmerkbaar regeneratief

remmen
Het rempedaal indrukken bete-
kent normaal gesproken hydrauli-
sche druk vanuit de hoofdremci-
linder naar de remmen sturen. In
hybride-auto’s volstaat dat niet.
Behalve de gewone frictieremmen
hebben die namelijk nog een rem,
de elektromotor(en) of generator.
Op ieder moment tijdens een rem-
actie beslist de ECU welk aandeel
in het remvermogen door de vier
wielremmen wordt geleverd en
welk aandeel door de generator.
Aan het begin van een remactie
van 100 tot 0 km/h, in laten we
zeggen een seconde of acht, kan
de generator normaalgesproken
niet genoeg remvermogen leve-
ren. Met het afnemen van de snel-
heid neemt het remaandeel dat
de generator voor zijn rekening
kan nemen toe. Kortom, terwijl
de bestuurder gewoon het rempe-
daal intrapt, regelt het remsy-
steem onmerkbaar de mix tussen
frictie- en elektrische rem.

High tech Tahoe
Om dat mogelijk te maken ont-
wikkelde TRW voor de two-mode

hybrid Chevrolet Tahoe een ‘by
wire’-remsysteem met hydrauli-
sche backup. Daarbij trapt de be-
stuurder niet op een rempedaal
maar op een simulatiesysteem.
Dat zorgt voor het normale ge-
voel in het pedaal. Ondertussen
meet een pedaalwegsensor de po-
sitie van het pedaal. Op basis van
die informatie laat een opvoer-
klep hydraulische druk van een
pomp met accumulator door.
Deze opzet maakt vacuümrembe-
krachtiging overbodig. Digitaal
bediende dumpkleppen vermin-
deren de accumulatordruk naar
de remmen van de aangedreven
wielen naar rato van de inspan-
ningen die de generator levert. 
Zo leveren de frictie- en elektri-
sche remmen gezamenlijk precies
het gewenste remvermogen.
Uiteraard functioneert het sys-
teem ook als ESP, of zoals TRW
dat noemt, als Electronic Stability
System. Valt de stroom uit, dan
schakelt het systeem naadloos
over naar volledig hydraulische
beremming op alleen de frictie-
remmen.

Gefingeerd regeneratief remmen op
een test-Passat via extra remklauw-
tjes op de remschijven.

Het gele lijntje toont het remvermo-
gen dat de gefingeerde elektrische
rem levert.

De bestuurder van de 
Chevrolet Tahoe? Die remt
gewoon en merkt niets.
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Pre Safe is in de Mercedes S-
Klasse al jaren heel gewoon. Met
twee typen radar, een camera en
een hele reeks sensoren houdt de
auto zijn omgeving en zijn eigen
situatie in de gaten. Ziet hij on-
heil aankomen dan zet hij de
stoelen recht, sluit het schuifdak,
zet de remblokken tegen de
schijven en trekt de gordels aan.
Langzaam maar zeker willen we

dit soort systemen natuurlijk ook
in auto’s met een meer beschei-
den prijskaartje. TRW werkt daar
graag aan mee. Een goed voor-
beeld is de ACR2 Basic. ACR staat
voor Active Roll Contractor. Dat is
een elektromotortje in de B-stijl
dat de gordel aantrekt als het
spannend wordt. De 2 geeft aan
dat we hier met een doorontwik-
kelde versie te maken hebben.

Te lage bandenspanning gaat ten
koste van de bandlevensduur, de
brandstofeconomie en de veilig-
heid. In de VS was dat voldoende
reden om vanaf september 2007
een TPMS (Tire Pressure Monito-
ring System of bandenspanning-
controlesysteem) verplicht te
stellen. Europa staat een zelfde
verplichting te wachten, alleen
duurt het bij ons wat langer. Op
dit moment is een speciale werk-

groep druk in de weer om vast te
stellen aan wat voor eisen zo’n
verplicht TPMS zou moeten vol-
doen. Waarschijnlijk brengt die
werkgroep eind dit jaar verslag
uit en moeten nieuwe auto’s
vanaf 2012 of 2014 een TPMS
hebben.
Hoe zien TPMS-systemen er
tegen die tijd uit? We vragen het
Frank Liberge, van Entire Soluti-
ons, een joint venture van TRW
en Michelin, die zich met TPMS
bezighoudt.

Indirect is niet goed genoeg
“Indirecte systemen zullen niet
aan de eisen voldoen”, zegt hij.
De reden: “Op basis van signalen
van het ABS- of ESP-systeem be-
palen ze de radius van het wiel.
De gebruiker brengt de banden
op spanning en drukt op de
knop. Wordt de radius daarna
kleiner, dan is de band leger en
slaat het systeem alarm. Maar ja,
was de band bij aanvang al niet

hard genoeg dan is de spanning
te laag, zonder dat het systeem
het weet. Indirecte TPMS-syste-
men leggen de verantwoordelijk-
heid bij de gebruiker en dat is
niet goed genoeg”.
Goed, dat maakt een direct sys-
teem noodzakelijk. Zo’n TPMS
heeft een sensortje onder het
ventiel. Dat meet met regelma-
tige tussenpozen druk en tempe-
ratuur. De sensor zendt die info
door naar een kastje in de wiel-
kast en die geeft het weer door
naar een centrale eenheid. Al
met al een kostbaar systeem.

Kostbaar?
“Valt mee”, zegt Liberge. “We
hebben het inmiddels al een stuk
goedkoper gemaakt. Inmiddels
hebben we die vier kastjes terug
kunnen brengen tot één receiver,
die toch precies weet welk sig-
naal van welk wiel komt.” Hoe?
“Links en rechts houdt hij uit el-
kaar door de draaiing van de

Basic wil zeggen, zonder toeters
en bellen. We beproeven het sys-
teem in een auto uit de klasse
waarvoor het bedoeld is: een VW
Golf. Eerst een rustige slalom.
Niets te merken. Nu voeren we
het tempo op. En terwijl we tus-
sen de pilonnen doorslippen trekt
de ACR goed merkbaar, maar
heel decent de gordel aan. Zakt
het tempo dan laat hij weer los.
Een iets luxere variant proberen
we in een BMW 5-serie. Op die
auto kent de ACR twee krachtni-
veau’s. Blijven de versnellingen in
x- of y-richting nog enigszins bin-
nen de perken, dat trekt de ACR
met bescheiden kracht aan de
gordel. Wordt het echt wild, dan

Exclusieve inzittendenbescherming
voor gewone auto’s

Bandenspanningscontrolesystemen
straks verplicht

wielen. Een sensor rechts draait
met de ene kant vooruit, een
sensor links met de andere kant.
Voor-achter houden we uit el-
kaar door de receiver achterin de
auto te plaatsen. Het signaal
vanaf de voorwielen is dan zwak-
ker.”
Voor de hand liggende gedachte:
als de batterij leeg raakt wordt
het signaal ook zwakker, en dan
weet de receiver niet meer waar
het signaal vandaan komt?
“Fout! We gebruiken lithium-ion-
batterijtjes. Na 10 jaar hebben
die nog 30% van hun lading over,
en is het signaal nog vrijwel net
zo sterk als op dag één.” �

Een sensor onder het ventiel meet
druk en temperatuur met korte inter-
vallen. Bij acute veranderingen wordt
hij ook tussentijds wakker.

Vroeger waren vier van deze kastjes
nodig om te bepalen van welk wiel
ieder signaal kwam. Inmiddels vol-
staat één ontvanger.

gaat de kracht omhoog.
De BMW heeft nog een aardig-
heidje. Laat je twee seconden het
stuur los, dan begint het te trillen.
Zo zijn de mogelijkheden om de
inzittenden actief te beschermen
eindeloos. En het tempo waarin
ze tot gewone auto’s doordrin-
gen lijkt zich te versnellen. Het
beste bewijs daarvoor is de
nieuwe Lancia Delta. Die is lever-
baar met een TRW Lane Depar-
ture Warning-systeem. Een video-
camera houdt de rijbaanmarke-
ring in de gaten. Begeeft de auto
zich daar onbedoeld te dicht
naartoe, dan grijpt de elektrische
stuurbekrachtiging in met een
stuurkoppel in de goede richting.
Niet nieuw, maar inmiddels wel
betaalbaar. �

Gebroederlijk naast elkaar, elektri-
sche gordelspanner generatie 1 en 2.
Generatie 2 heeft tandwiel- in plaats
van riemaandrijving, is kleiner, lichter
én goedkoper.

Lane Departure Warning-camera
dringt door tot de middenklasse.
Deze is leverbaar op de nieuwe 
Lancia Delta.
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